
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Άγιος Στέφανος, .../10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αριθµ. Πρωτ : 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                         Αριθµ. Απόφ. ∆ηµάρχου:  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29  & Α.∆ιάκου  
Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες : Χαράλαµπος Μυλωνάς 
ΤΗΛ.: 2132030623, FAX.: 2132030630 
e-mail: milonas@dionysos.gr 

 
Περίληψη: ∆ιακήρυξη ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια τροφίµων 
παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής 
υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 
Α) Τις διατάξεις: 
1) του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α) όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 1 ν. 2503/1997) 
2) Της απόφασης του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών 
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β) 
3) Του Π.∆. 370/95 «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας περί προµηθειών του 
∆ηµοσίου προς το Κοινοτικό ∆ίκαιο........» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
4) Του Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά µε την Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 
κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43) 
5) Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 199/Α) 
6) Του Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 
παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α) 
7) Τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ (Ν.3463) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 
8)Το Π.∆. 60/2007 και την αριθ 2004/18/ΕΚ 
9) Tην εγκύκλιο 3/26-3-2013 του Υπ. Εσωτερικών 
 
Β) Τις αποφάσεις: 
1)  Την αριθµ. 186/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
2) Την αριθµ. ..../2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδείας ∆ήµου ∆ιονύσου «Η 
ΕΣΤΙΑ». 

3) Την  αριθµ. ..../2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής . 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 



Ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια τροφίµων 
παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής 
υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ». Ο συνολικός προϋπολογισµός 
ανέρχεται στο ποσό των 157.830,00€, συµπεριλαµβανοµένου όλων των 
επιβαρύνσεων, µε  κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, όπως θα προκύψει από τη 
χαµηλότερη τιµή ή τη µεγαλύτερη έκπτωση στη µέση λιανική τιµή του είδους την ηµέρα 
παράδοσής του, σύµφωνα µε το δελτίο Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της αρµόδιας 
υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την προµήθεια των παρακάτω 
κατηγοριών τροφίµων 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΤΡΟΦΙΜΑ (είδη παντοπωλείου) 

   
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

1λίτρο 2638 * * 

2 ΑΛΕΥΡΙ  1 κιλό 2638 1,05€ 2.770,00 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6) 

500 γρ. 5276 0,60€ 3.166,00 

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ) 

500 γρ. 2638 0.50€ 1.319,00 

5 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

500 γρ. 2638 1,00€ 2.638,00 

6 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ. 2638 1,10€ 2.902,00 

7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500γρ. 2638 1,60€ 4.221,00 

8 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 γρ. 2638 1,38€ 3.641,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό 2638 0.80€ 2.111,00 

10 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  ΑΠΛΑ 
ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

375 γρ. 2638 2,00€ 5.276,00 

11 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 γρ. 4220 0,50€ 2.110,00 

12 ΡΕΒΙΘΙΑ  500 γρ. 2638 1,20€ 3.166,00 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. 5276 0,70€ 3.694,00 

14 ΑΛΑΤΙ 500 γρ. 2638 0,19€ 527,00 

                                                                                  
  ΣΥΝΟΛΟ: 49.412,00€ 

 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ  



1 ΦΡΕΣΚΑ  
ΦΡΟΥΤΑ 
ΕΠΟΧΗΣ 

1 κιλό 2280 * * 

2 ΜΑΝΑΒΙΚΗ 1 κιλό 2275 * * 

                                                                                                          
ΣΥΝΟΛΟ:6.760,50€ 

 
3η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΕΑΤΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1ΚΙΛΟ 569 * *  

2 ΚΡΕΑΣ 1 ΚΙΛΟ 569 * *  

 
  ΣΥΝΟΛΟ:7.087,00€ 

 
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΠΟΥΝΙ 100 γρ. 1119 1,00€ 1.119,00 

2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ) 

400 ml  1119 5,00€ 5.595,00 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ 
(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 12 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ) 

115 γρ. ΤΟ 
ΚΑΘΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1119 
ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 
12 ΡΟΛΛΩΝ 

3,94€             
4.409,00 

4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1 ΛΙΤΡΟ 1119 1.50€ 1.679,00 

5 ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 750ML 1119 1,25€ 1.399,00 

                                                                                                      
  ΣΥΝΟΛΟ: 14.201,00€ 

 
5. ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  60cm 1κιλό 46κιλά 3,00€ 138,00€ 

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΣ 1κιλό 234 κιλά 2,95€ 690.30€ 

3 ΧΑΡΤΙ  ΚΡΑΦΤ 1κιλό 98 κιλά 2,25€ 220,60€ 

4 ΧΑΡΤΙ  ΑΦΗΣ 1κιλό 103 κιλά 2,14€ 220,60€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ:1.269,50€ 

 
 



Σύνολο Οµάδας Α: 78.730,00€ 
ΟΜΑ∆Α B:  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΤΡΟΦΙΜΑ (είδη παντοπωλείου)  

 
 



 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ.Α/Κ Α/∆ * κιλό 220 8,64 1.900,80
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ * κιλό 750 9,22 6.915,00
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΙΜΕΝΑ 53-63 ΓΡ. * τεµάχιο 4500 ,23 1.035,00
ΑΥΓΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 10 ΓΡ.  ΤΥΠ/ΝΑ ΚΙΛΟ 50 17,00 850,00
ΑΛΑΤΙ ΠΛ.ΦΙΑΛΗ  750 ΓΡ. τεµάχιο 180 1,20 216,00
ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ 1000 ΓΡ. κιλό 75 1,05 78,75
ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΤΥΠ/ΝΟ κιλό 45 11,25 506,25
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,12 560,00
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 800 ΓΡ. τεµάχιο 25 4,20 105,00
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ.  ΠΛΗΡΕΣ τεµάχιο 3920 ,70 2.744,00

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΣΤΡΑΓΓΥΣΤΟ 1000 ΓΡ.  ΠΛΗΡΕΣ τεµάχιο 130 3,65 474,50
ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ.50 ΓΡ. τεµάχιο 40 1,08 43,20
ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ 180 ΓΡ. τεµάχιο 28 ,80 22,40
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΦΟΡΜΑΣ 700-740 ΓΡ.CAT τεµάχιο 25 2,00 50,00
ΖΑΧΑΡΗ Λ.ΨΙΛΗ 1000 ΓΡ. τεµάχιο 150 ,80 120,00
ΜΕΛΙ  ΚΟΥΤΙ 920 ΓΡ. τεµάχιο 100 12,50 1.250,00
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 ΓΡ. τεµάχιο 60 1,15 69,00
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Ν16 250 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,25 625,00
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO 1000 ΓΡ. τεµάχιο 60 6,20 372,00
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ - Κ.ΒΑΝΙΛΙΑ τεµάχιο 150 2,24 336,00
CORN-FLAKES 500 ΓΡ. τεµάχιο 350 3,25 1.137,50

τεµάχιο 30 2,15 64,50
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 1000 ΓΡ. τεµάχιο 120 4,98 597,60
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ. τεµάχιο 100 ,80 80,00
ΚΑΚΑΟ  125 ΓΡ. τεµάχιο 7 1,40 9,80
ΦΕΤΑ  ΤΥΠ/ΝΗ κιλό 260 9,30 2.418,00
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΟΡΜΑ κιλό 380 10,90 4.142,00
ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΥΠ/ΝΟ κιλό 20 7,10 142,00

τεµάχιο 220 8,00 1.760,00
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1000 ML. τεµάχιο 660 * *
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 700 ,50 350,00
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΛ. 5000 ML. τεµάχιο 10 7,80 78,00
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ  1000 ΓΡ. τεµάχιο 20 5,45 109,00
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤΕΨ.ΠΑΚ.1000ΓΡ. τεµάχιο 260 2,60 676,00
ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 180 2,60 468,00
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 65 2,35 152,75
ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 50 3,70 185,00
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ Σ. 500 ΓΡ. τεµάχιο 280 1,32 369,60
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡ.  τεµάχιο 60 1,00 60,00
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ. τεµάχιο 280 1,50 420,00
ΦΑΣ.ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ. τεµάχιο 350 1,60 560,00

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

CAOTONIC 500 ΓΡ. ή Εναλλακτικά άλλο 
αντίστοιχο είδος 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ REGATO ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΤΥΠ/ΝΟ 1000 ΓΡ. 



 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 550 1,10 605,00
ΡΙΓΑΝΗ  ΦΑΚ.50 ΓΡ. τεµάχιο 35 1,08 37,80
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ.20/ΤΕΜ. τεµάχιο 15 1,45 21,75

τεµάχιο 255 2,05 522,75
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1500 ML. τεµάχιο 400 ,25 100,00

τεµάχιο 25 3,54 88,50
ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ 6ΒΑΘ.400 ΓΡ. τεµάχιο 200 ,60 120,00
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 850 ML. τεµάχιο 200 1,50 300,00
ΠΕΛΤΕΣ 28-30% 410 ΓΡ. τεµάχιο 120 1,05 126,00
ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΚΤΕΗΛ 1000 ML. τεµάχιο 1000 1,10 1.100,00
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,92 960,00
ΧΥΛOΠΙΤΑΚΙ 500 ΓΡ. τεµάχιο 250 1,95 487,50
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Μ.500 ΓΡ. τεµάχιο 235 ,50 117,50
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  500 ΓΡ. τεµάχιο 500 ,48 240,00
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Νο3 500 ΓΡ. τεµάχιο 75 1,05 78,75
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500 ΓΡ. τεµάχιο 80 ,96 76,80
MΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500ΓΡ. τεµάχιο 90 ,60 54,00
ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 120 ,60 72,00
ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 8 ΓΡ. τεµάχιο 35 ,70 24,50
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.  50 ΓΡ. τεµάχιο 25 ,57 14,25
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50 ΓΡ. τεµάχιο 25 ,77 19,25
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΡΙΜ. 30 ΓΡ. τεµάχιο 14 ,89 12,46
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15 ΓΡ. τεµάχιο 10 ,56 5,60
ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 340 ΓΡ. τεµάχιο 35 ,34 11,90
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΑΖΟ 500 ΓΡ. τεµάχιο 14 6,53 91,42
ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΤΕΨ. 450 ΓΡ. τεµάχιο 28 2,85 79,80
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΕΨ. 650 ΓΡ. τεµάχιο 45 6,54 294,30
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Φ. 20 ΓΡ. τεµάχιο 75 ,30 22,50
ΤΣΙΠΣ ΜΕ ΑΛΑΤΙ 250 ΓΡ. τεµάχιο 150 1,40 210,00
ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Φ. 50 ΓΡ. τεµάχιο 15 ,83 12,45

 ΣΥΝΟΛΟ 37.959,43

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  ΤΑΠΕΡ 400 ΓΡ. 
<70%ΦΡΟΥΤΑ

KYBOI ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 24/TEM. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΤΟΣ κιλό 4000 2,40 9.600,00
ΤΣΟΥΡΕΚΙ κιλό 15 9,30 139,50
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ κιλό 25 11,80 295,00
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ κιλό 25 11,80 295,00
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 15 10,40 156,00
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 15 10,40 156,00
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ κιλό 30 11,80 354,00
ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ τεµάχιο 300 1,15 345,00

 ΣΥΝΟΛΟ 11.340,50

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ



3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: . ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΚΙΛΟ 1.150 * *

ΚΙΛΟ 150 * *
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 1.200 * *
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΟ 70 * *

 ΣΥΝΟΛΟ 16.900,07

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΩΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΩΠΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ τεµάχιο 700 * *

τεµάχιο 60 * *
ΑΧΛΑ∆ΙΑ κιλό 1.300 * *
ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλό 200 * *
ΚΑΡΟΤΑ κιλό 300 * *
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ κιλό 450 * *
ΚΕΡΑΣΙΑ κιλό 60 * *
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλό 100 * *

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΑΝΙΘΟΣ ∆ΕΜΑ 
450 ΓΡ.

κιλό 450 * *

κιλό 15 * *
ΛΑΧΑΝΟ κιλό 150 * *
ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 350 * *

τεµάχιο 90 * *
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλό 350 * *
ΜΑΡΟΥΛΙ τεµάχιο 90 * *
ΜΗΛΑ κιλό 120 * *
ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό 1.500 * *
ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλό 800 * *
ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό 2.300 * *
ΠΕΠΟΝΙΑ κιλό 250 * *
ΠΙΠΕΡΙΕΣ κιλό 25 * *
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλό 450 * *
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ κιλό 60 * *
ΣΕΛΙΝΟ κιλό 80 * *
ΣΚΟΡ∆Α τεµάχιο 100 * *
ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό 60 * *

κιλό 60 * *
ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλό 130 * *
ΠΡΑΣΑ κιλό 10 * *
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλό 7 * *

ΣΥΝΟΛΟ 12.900,00

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
ΞΕΡΑ

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 450 
ΓΡ.

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ



ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ Β: 79.100,00€ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΩΝ Α&Β:157.830,00€ 
 

Ολογράφως: εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ. 
 
∆εκτές γίνονται προσφορές διαγωνιζοµένων που θα αφορούν το σύνολο των οµάδων (Α & Β) ή µόνο 
για µια οµάδα ή και  ανά κατηγορία, π.χ. Οµάδα Α µόνο ή κατηγορία 1 για την Οµάδα Α έως Οµάδα Β, 
κοκ., όπως προβλέπει η παρούσα διακήρυξη και τα συµβατικά τεύχη της Και ανάδοχος τς 
εργασίας, ανακηρύσσεται εκείνος, ο οποίος θα προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, όπως θα 
προκύψει από τη χαµηλότερη τιµή ή τη µεγαλύτερη έκπτωση στη µέση λιανική τιµή του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του, σύµφωνα µε το δελτίο Πιστοποίησης Τιµών (∆.Π.Τ.) της 
αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για την προµήθεια των 
παρακάτω κατηγοριών τροφίµων 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο Γλώσσα-Τεχνικές προδιαγραφές 
 
Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού θα συντάσσονται 
στην Ελληνική. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα είναι µεταφρασµένα. 
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών προµήθειας περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης αυτής. 
 
Άρθρο 2ο Χρόνος και Τρόπος υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές στο διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να 
κατατεθούν την ......η ............... 2014 ηµέρα ..................στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
(Λ.Μαραθώνος 29 & Αθ.∆ιάκου)  και ώρα 09:30 µε 10:00 π.µ. (ώρα λήξης κατάθεσης 
των προσφορών) κατά την οποία θα γίνει και η αποσφράγιση.  

Οι προσφορές µπορούν να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο και 
παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές 
φτάνουν στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 3ο ∆ικαιούµενοι συµµετοχής -∆ικαιολογητικά που πρέπει να 
υποβληθούν 
 
Όσοι αναγνωρισµένοι – προµηθευτές, που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία 
και διάθεση υγρών καυσίµων,  επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν 
να προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού : 
 
3.1 Οι Έλληνες πολίτες 
α) Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή 
γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για ποσό ίσο µε το 2% της 
προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης της προµήθειας 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, όπως 
αυτή καθορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης διακήρυξης. 
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από 
το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 
της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 



γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργεια του διαγωνισµού                   
Ο προµηθευτής υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρηση. 
Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 
εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 
ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 
τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 
αρµόδια δηµόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
 
3.2 Οι Αλλοδαποί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 3.1. 
δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής 
τους στα µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµους επαγγελµατικούς 
καταλόγους. 
 
3.3 Τα νοµικά πρόσωπα ηµιδεπά ή αλλοδαπά 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 3.1 και 3.2 εκτός του αποσπάσµατος ποινικού 
µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
 
3.4  Οι συνεταιρισµοί  
α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
γ) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου 3.1 της παραγράφου 
αυτής. 
 
3.5 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση.  
β) Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς 



αστικούς συνεταιρισµούς, στους οποίους µετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή 
εξωτερικού.  
γ) Οι Μ.Μ.Ε. εκτός τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους 
υποβάλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 
τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ., από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 
καθορίζονται για την χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 
∆ιοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω διευκρινίζεται ότι: 
α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µπορεί να µην 
υποβάλλονται µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που 
διενεργεί την προµήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή µνεία στην 
προσφορά σχετικά µε αυτό. 
β) Τα δικαιολογητικά που ζητούνται τα καταθέτουν αυτοπροσώπως οι διαγωνιζόµενοι 
µε την επίδειξη της ταυτότητάς των. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν µε 
εκπρόσωπο, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης  
βεβαιούµενου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούµενου από αρµόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. Για τις ανώνυµες εταιρείες, το 
εξουσιοδοτηµένο άτοµο εκτός της ταυτότητάς του θα προσκοµίσει πρακτικό του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας όπου θα εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό και όπου θα ορίζεται ότι εκπρόσωπος της εταιρείας για να 
παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή.  
γ) Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
δήλωση του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου. Για τους προµηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το 
νόµο ένορκη δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, 
βεβαιωµένου του γνησίου υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  Λοιπά ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 
Α). Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, έκαστος προµηθευτής θα προσκοµίσει επί 
ποινή αποκλεισµού του από τη συνέχεια του διαγωνισµού τα ακόλουθα: 
• Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των 

σχετικών µε αυτήν διατάξεων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
Επιπροσθέτως, θ’ αναφέρεται Αριθµός Τηλεοµοιοτύπου (Fax) ή ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (e-mail) στο οποίο θα αποστέλλονται για γνωστοποίηση τα σχετικά, 
µε την εξέλιξη του διαγωνισµού, έγγραφα και αποφάσεις . 

Β). Επίσης, προκειµένου η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού να µπορέσει να διαπιστώσει και 
να αξιολογήσει τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, τις δυνατότητες, τη 
χρηµατοπιστωτική και οικονοµική γενικότερα κατάσταση των συµµετεχόντων, καλεί 
έκαστο διαγωνιζόµενο να προσκοµίσει: 
• Υπεύθυνη δήλωση περί του ότι η επιχείρησή του δεν λειτουργεί υπό καθεστώς 

νοµικών περιορισµών.  
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή του σε διαγωνισµούς 

∆ηµοσίου ή σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
• Υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την 

άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  
• Στοιχεία για τη συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών 

της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς τις υπηρεσίες του δηµοσίου 
τοµέα.  



• Υπεύθυνη δήλωση για το εάν έχει υποπέσει στο παράπτωµα να έχει κάνει ψευδή 
δήλωση ή και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται 
από την υπηρεσία. 

α) Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριώτερες παραδόσεις των τριών τελευταίων 
χρόνων και ειδικότερα τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ηµεροµηνίες παραγγελίας 
παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και οι παραλήπτες (δηµοσίου ή 
ιδιωτικού τοµέα). Στην περίπτωση που ο παραλήπτης ανήκει στον δηµόσιο τοµέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται µε σχετικά έγγραφα της αρµόδιας υπηρεσίας, στα οποία 
θα αναφέρεται και η εµπρόθεσµη ή µη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τοµέα οι παραδόσεις αποδεικνύονται µε επίσηµα 
παραστατικά έγγραφα πώλησης.  
β)   Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης και των µέσων ελέγχου.  
γ)   Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένη από αρµόδια αρχή.  
δ)  Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότεροι πελάτες (δηµόσιου ή ιδιωτικού 
τοµέα). 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  Τεχνικές προδιαγραφές  
 
Οι προδιαγραφές και ποιότητα των καυσίµων είναι σύµφωνες µε αυτές που παράγεται 
στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζεται για  τη θέρµανση των κτιρίων του ∆ήµου. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο Φάκελος Προσφοράς 
 
6.1  Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού επιφέρει ποινή 
αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
6.2  Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην Ελληνική και µόνο γλώσσα (εκτός ίσως 
από επισυναπτόµενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας τα οποία απαραίτητα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση). 
6.3  Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού µέσα σε  φάκελο 
καλά σφραγισµένο, σε δύο αντίγραφα, όπου έξω απ' αυτόν θα αναγράφονται 
ευκρινώς τα ακόλουθα: 
α) Με κεφαλαία γράµµατα η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης 
δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
ε) Τα στοιχεία του συµµετέχοντος 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
 
6.4  Μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την 
προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: 
α) Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται στα άρθρα 3 & 4 της παρούσας, 
µε τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεµένα σε τόµο ή ντοσιέ ώστε να µην 
υπάρχει πρόβληµα απώλειας τους και η εγγύηση συµµετοχής. 
β) Καλά σφραγισµένο υποφάκελλο µε την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου έξω 
από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παρ. 6.3 της παρούσης. 
Μέσα στο φάκελο θα περιέχονται εις διπλούν όποια τεχνικά στοιχεία θεωρεί σκόπιµο 
να υποβάλλει ο συµµετέχων στο διαγωνισµό πλέον αυτών που εννοούνται από την 
περιγραφή των προς προµήθεια προϊόντων.  



γ) Καλά σφραγισµένο υποφάκελο µε την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" όπου 
έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα προηγούµενα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παρ. 6.3 της παρούσης. 
Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται εις διπλούν η προσφορά του διαγωνιζόµενου για 
τα συγκεκριµένα και µόνο προϊόντα της µελέτης σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο 
Παράρτηµα Α της µελέτης. 
Προσφορά που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος όταν ανοιχθεί θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι σύµφωνες 
µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
6.5 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. 
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού παραλαµβάνει 
και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν 
διορθώσεις, τις µονογράφει και τις σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
6.6 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που 
είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
πρόσκλησης ή της προσφοράς. ∆ιευκρινήσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο 
όταν ζητούνται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας, από τις διευκρινήσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. 
6.7 Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δε 
λαµβάνονται υπόψη. Εάν οι κύριες και οι εναλλακτικές προσφορές ή λύσεις δεν 
κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές, δε λαµβάνεται υπόψη καµία από αυτές. 
∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες.   
6.8 Αξιολόγηση προσφορών 
1) Για την τελική επιλογή του προµηθευτή, θα ληφθούν υπόψη: 

α) η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης,  

β) ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε,  

γ) η τιµή της προσφοράς σε σχέση και µε τις τιµές που προσφέρθηκαν σε 
προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή. 

Επίσης, θα εξετασθεί και η φερεγγυότητα τους, η επαγγελµατική τους αξιοπιστία, η 
οικονοµική τους κατάσταση και οι τεχνικές τους δυνατότητες 

2) Η κατακύρωση γίνεται στον προµηθευτή που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή, 
εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διακήρυξης. 

3) Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 



4) Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού. 

5) Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισµού 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο Τρόπος διενέργειας του ∆ιαγωνισµού — Κατακύρωση - Σύµβαση 
 
7.1 Οι προσφορές θα δοθούν µέσα σε κύριο φάκελο που θα περιέχει:  

1. Τα δικαιολογητικά συµµετοχής που ζητούνται µε βάσει την παρούσα διακήρυξη. 
2. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο την τεχνική προσφορά, εάν υπάρχει. 
3. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισµένο φάκελο οικονοµική προσφορά συντεταγµένη 

κατά τρόπο που αναφέρεται στο αντίστοιχο άρθρο της παρούσης  διακήρυξης. 
7.2  Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία 
εταιρία ή ένωση προµηθευτών ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί άλλη εταιρία ή ένωση προµηθευτών που συµµετέχει στο διαγωνισµό. Στην 
περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές, εκτός αν αποσυρθούν από τον 
ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα 
συµµετέχει στο διαγωνισµό. 
7.3  Η Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών δηµόσια την ηµέρα και ώρα που καθορίζονται στο 
άρθρο 3 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία 
για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω 
περιγραφόµενη διαδικασία. 
7.4 Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς. 
Μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο. Η οικονοµική προσφορά δεν 
αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή και παραδίδεται 
στην υπηρεσία προκειµένου να αποσφραγιστεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη ή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. 
7.5 Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση 
αυτών που υποβάλλουν προσφορές καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν 
σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 
7.6 Κατόπιν η Επιτροπή συνεδριάζει και ελέγχει τα δικαιολογητικά των 
διαγωνιζόµενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται οι οποίοι και 
ειδοποιούνται για να παραλάβουν τις τεχνικές και τις σφραγισµένες οικονοµικές 
προσφορές τους. 
7.7 Προσφορές που αποκλείσθηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισµού 
και δεν παρελήφθησαν από τους διαγωνιζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση 
στο διαγωνισµό. 
7.8 Κατόπιν η Επιτροπή αποσφραγίζει το φάκελο της οικονοµικής προσφοράς των 
συµµετεχόντων που έγιναν δεκτοί στο διαγωνισµό και ανακηρύσσει τον µειοδότη.  
7.9 Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου ή δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται σαν απαράδεκτες.  
7.10 ∆ιευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη 
του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. ∆ιευκρινήσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο 
είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας µετά από σχετική 
γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. 



Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
7.11 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7.12  Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθούνται τα οριζόµενα από τα άρθρα 19, 
20, 21, 24 & 25 του ΕΚΠΟΤΑ. 
7.13 Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής , 
ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
7.14 Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή 
ή να ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 
150-152 του Ν.3463/06. 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγυήσεις 
 
9.1 Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που εκδίδεται από τα πιστωτικά ιδρύµατα ή 
άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα 
των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση. 
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης ή επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσης αξίας της µελέτης για την οµάδα ή τη κατηγορία που συµµετέχει, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
β. Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα: 
1. την ηµεροµηνία έκδοσης, 
2. τον εκδότη, 
3. τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται, 
4. τον αριθµό της εγγύησης, 
5. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
6. την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση, 
7. τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία του διαγωνισµού, 
8. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαίρεσης και διηζήσεως, 
9. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί το 
διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση, 
10. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, 
11. την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ 
τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η 
διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος µικρότερο απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
12. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσία του ΟΤΑ που διενεργεί τον 
διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της 
εγγύησης. 
γ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 
9.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  



α. Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α., εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση. 
β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύµβασης. 
γ. Η εγγύηση πρέπει να περιέχει τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου 9.1.β. Ο 
χρόνος ισχύος της (παράγραφος 9.1.β.11) πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το 
συµβατικό χρόνο κατά τρεις (3) µήνες.  
δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή των καυσίµων και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους. 
Η εγγύηση θα µπορεί να αποδεσµεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία 
του µέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά ανά δίµηνο. Εάν στο 
πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση 
γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσµης παράδοσης. 
9.3  Εγγύηση προκαταβολής δεν προβλέπεται να δοθεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο Τιµές Προσφορών - Επιβαρύνσεις Μειοδοτών 
 
10.1 Ισχύει ότι αναφέρεται στο Παράρτηµα Α της µελέτης. 
10.2 Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται µόνο σε ευρώ ανεξάρτητα από τη χώρα 
προέλευσης των ειδών (εγχώρια ή εισαγόµενα) και θα περιλαµβάνεται σε αυτές οι 
τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, για παράδοση 
υλικού στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται από τη διακήρυξη. 
Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
10.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, ή 
δεν δίδεται ενιαία έκπτωση, όπου ζητήθηκε, για όλα τα προϊόντα που προκηρύχθηκαν, 
η προσφορά απορρίπτεται και είναι απαράδεκτη, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των 
προσφορών οργάνου. 
10.4 Ο ανάδοχος θα βαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις  
 
ΑΡΘΡΟ 10ο Ισχύς Προσφορών 
 
11.1 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισµού χωρίς καµιά αλλαγή, ανεξάρτητα 
απ' οποιοδήποτε αλλαγή της ισοτιµίας του ευρώ προς ξένα νοµίσµατα, για χρονικό 
διάστηµα ενενήντα ηµερών (90) από την επόµενη ηµέρα της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
11.2 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο ∆ήµος µπορεί χωρίς οι διαγωνιζόµενοι να 
έχουν δικαίωµα για αντιρρήσεις να παρατείνει πριν από τη λήξη της, την προθεσµία 
κατά ανώτατο όριο (3) µήνες κάνοντάς το γνωστό εγγράφως στους διαγωνιζόµενους. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού εκτός εάν συµφωνεί ο 
µειοδότης για την κατάρτιση της σύµβασης και µετά την πάροδο ισχύος των 
προσφορών.  
 
ΑΡΘΡΟ 11ο Ενστάσεις 
 
Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του ή 
της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 



11.1  Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού Υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση 
της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 
Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της 
δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα 
θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονοµική Επιτροπή και η 
σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού. 
Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης µε δική τους φροντίδα. Σε 
περίπτωση που µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης 
εφαρµόζονται τα εξής: µε απόφαση της Ο.Ε. µετατίθεται η ηµεροµηνία της διενέργειας 
του διαγωνισµού και για τη δηµοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία που 
προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
11.2  Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ' αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του, για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για τη διενέργεια του 
διαγωνισµού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η 
ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά 
την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το 
όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στην 
Οικονοµική  Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 
11.3 Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που  
αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Περιφερειάρχη κατά τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
11.4 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών 
 
Οι προσφορές, οικονοµικές και τεχνικές, θα είναι γραµµένες στην Ελληνική γλώσσα 
και θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σηµεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα 
ερµηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. 
 
ΑΡΘΡΟ 13ο Χρόνος Παράδοσης των Υλικών-Παραλαβή των υλικών 
 
13.1 Ο χρόνος παράδοσης των υπό προµήθεια προϊόντων ορίζεται ως άµεσος είτε στο 
πρατήριο είτε έως και την επόµενη ηµέρα σε κτίρια του ∆ήµου για το πετρέλαιο. 
13.2 Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
θα απορρίπτεται. 
13.3 Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό µέσα στα χρονικά όρια και µε 
τον τρόπο που ορίζει η σύµβαση. 
13.4 Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή που έχει ορισθεί µε 
την υπ’αριθ. 38/2013  απόφαση του ∆ηµ.Συµβουλίου. 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο Κυρώσεις για εκπρόθεσµη Παράδοση 
 
Σε περίπτωση που τα προϊόντα παραδίδονται εκπρόθεσµα επιβάλλονται τα όσα 
αναφέρονται στα άρθρα 33 & 34 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 



ΑΡΘΡΟ 15ο Κήρυξη Προµηθευτή Έκπτωτου 
 
15.1  Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίσθηκε 
για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει 
από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 
15.2  Με την ίδια διαδικασία, ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την σύµβαση, εφόσον δεν παρέδωσε τα υλικά σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 14 της παρούσης. 
15.3 Κατά τα λοιπά, σε περίπτωση που προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
επιβάλλονται σ' αυτόν οι κυρώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 35 της υπ' 
αριθµό 11389/93 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών. 
 
ΑΡΘΡΟ 16° Εγγύηση 
 
 Ο προµηθευτής θα εγγυηθεί µε την υπογραφή της σύµβασης ότι τα προϊόντα που θα 
προµηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και 
των χαρακτηριστικών τους και θα είναι απαλλαγµένα από οποιοδήποτε κρυµµένο 
ελάττωµα και θα ανταποκρίνονται από κάθε άποψη για τη χρήση και λειτουργία για 
την οποία προορίζονται.  
 
ΑΡΘΡΟ 17ο Τρόπος Πληρωµής 
 
1)Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων στον προµηθευτή θα γίνεται µε εξόφληση του 
100% της συµβατικής αξίας µε τιµολόγηση που θα γίνεται δύο φορές τον µήνα(15 και 
30/µηνα) και η πληρωµή της αξίας των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται σε διάστηµα 
ενός µηνός από την τιµολόγησή τους.  
2) Σε περίπτωση που η πληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει από την                            
αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ηµέρες µετά την υποβολή του τιµολογίου πώλησης από 
αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 166/2003 
(ΦΕΚ 138/τ.Α`/5.6.2003) "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να 
απαιτείται όχληση από τον συµβασιούχο. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου 
πώλησης δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
 
3) Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει το άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο Λήψη Πληροφοριών – ∆ηµοσίευση 
 
Τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού, διατίθεται σε έντυπη µορφή από το 
Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου στη διεύθυνση Λ. Μαραθώνος 29, Άγιος 
Στέφανος, Τ.Κ. 14565, τηλ 213–2030623, 213 - 2030600, fax 213 – 2030630 όλες 
τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, µέχρι και την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα πριν τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών. Η παραλαβή τους µπορεί να γίνεται είτε 
αυτοπροσώπως είτε µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο είτε µε ταχυµεταφορική 
(courier) µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την 
ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται, 
εγγράφως και ενυπογράφως, της τηλεοµοιοτυπίας (fax) συµπεριλαµβανοµένης.  



Στην περίπτωση παραλαβής των Τευχών ∆ηµοπράτησης, µέσω ταχυµεταφορικής 
(courier), ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και 
σωστή παράδοσή της. Το κόστος µεταφοράς των εγγράφων βαρύνει τον υποψήφιο. 
Επίσης τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του διαγωνισµού θα διατίθενται σε ελεύθερη 
πρόσβαση από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου ∆ιονύσου  
www.dionysos.gr. 
 
Για τον τρόπο διάθεσης των Τευχών ∆ηµοπράτησης από την ιστοσελίδα του ∆ήµου, οι 
παραλήπτες της ∆ιακήρυξης θα πρέπει να συµπληρώνουν τα κάτωθι στοιχεία: 
επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδροµικό κώδικα, φαξ, Α.Φ.Μ, 
αρµόδια ∆.Ο.Υ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και ονοµατεπώνυµο 
υπεύθυνου, έτσι ώστε ο ∆ήµος ∆ιονύσου να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο 
όσων παρέλαβαν τη ∆ιακήρυξη εµπρόθεσµα, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους 
αποστείλει τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Οι παραλήπτες 
από το διαδίκτυο, θα πρέπει να αποστείλουν τα ανωτέρω στοιχεία µέσω 
τηλεοµοιοτυπίας (fax) στο +302132030630. Για τυχόν ελλείψεις ή λάθη στη 
συµπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου, την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 
Οι παραλήπτες της ∆ιακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άµεσα τα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που παραλαµβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στο ∆ήµο και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το 
αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2) Συµπληρωµατικές πληροφορίες εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα, σχετικές µε τα 
έγγραφα του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή 
των προσφορών. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το 
αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. (άρθρο 10 του 
ΕΚΠΟΤΑ και άρθρο 33 παρ. 2 του Π.∆ 60/2007). 
3) Περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου 
και θα δηµοσιευθεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας 
της Κυβέρνησης και στις εφηµερίδες ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ, ∆ΗΜΟΤΗΣ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΒΗΜΑ. 
 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων και τυχόν επαναλήψεις αυτών θα βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 
 

 Με Εντολή ∆ηµάρχου 
 H Αντιδήµαρχος 

 Οικονοµικής ∆ιαχείρησης 

Εσωτερική ∆ιανοµή   

1. Γραφείο ∆ηµάρχου  

2 Τµήµα Προµηθειών   

3. Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας 
Πολιτισµού  & Αθλητισµού 

 

4. ∆ιευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών   

5. ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»  Στέλλα Σοφία Μαγγίνα  
 



 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Άνοιξη, 25/9/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ.ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 

4.  

 
 
Θέµα: «Προµήθεια τροφίµων, νωπών οπωρολαχανικών, ειδών ατοµικής 
υγιεινής, οικιακού καθαρισµού και ειδών συσκευασίας για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και το ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία, «Η 
ΕΣΤΙΑ»,  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  

ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 157.830,00 € 

 

 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Άνοιξη 
25/9/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 
 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
«Προµήθεια τροφίµων, φρέσκων φρούτων, ειδών ατοµικής υγιεινής και 
ειδών συσκευασίας  για το Κοινωνικό  Παντοπωλείο του και του ΝΠ∆∆ 
Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία, «Η ΕΣΤΙΑ», ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Η παρούσα µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού 157.83000€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ συντάσσεται  προκειµένου: α) να διεξαχθεί η 
προµήθεια τροφίµων, νωπών οπωρολαχανικών, ειδών ατοµικής υγιεινής και 
οικιακού καθαρισµού ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των άπορων οικογενειών από 
το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου ∆ιονύσου και β) του ΝΠ∆∆ Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία, «Η ΕΣΤΙΑ» για τους υπόλοιπους µήνες του έτους 
2014 έως 31/12/2015.  
 
Η σύναψη σύµβασης εκτέλεσης προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό 
διαγωνισµό και κατάθεση σφραγισµένων προσφορών. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί 
η χαµηλότερη τιµή, ή η µεγαλύτερη έκπτωση, στη  µέση τιµή λιανικής πώλησης του 
∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής (κατά περίπτωση) . 
 
Η συνολική δαπάνη δαπάνη επιµερίζεται ως εξής: 
 
Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 78.730,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
εκ των οποίων το ποσό των 30.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6473.0003 µε τίτλο 
«Προµήθεια αναλώσιµων ειδών προς διάθεση από το Κοινωνικό Παντοπωλείο» του 
προϋπολογισµού του δήµου ο.ε. 2014 και το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό ο.ε. 2015.  
 
Β. ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 79.100,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη των 30.000,00 θα βαρύνει τον του προϋπολογισµού του ΝΠ∆∆ του ο.ε. 
2014 και το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισµό ο.ε. 2015. Για τη 



συγκεκριµένη προµήθεια έχουν εγγραφεί πιστώσεις  στον οικείο προϋπολογισµό του 
Ν.Π.∆.∆. 
 
Τα προς προµήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα γα την χρήση που 
προορίζονται. Αυτά θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς, 
την ελληνική νοµοθεσία και τους Κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και τροφίµων, τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και κοινοτικές διατάξεις, τις 
σχετικές διατάξεις του Ε.Ο.Φ. και του Γενικού Χηµείου του Κράτους, τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών καθώς και το παρόν τεύχος τεχνικών  προδιαγραφών. Όλα τα 
προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από νοµίµως λειτουργούντα εργοστάσια και 
επιχειρήσεις. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 
πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης όλων των παραπάνω, οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες φορές κρίνει 
απαραίτητο. 
 
Τα χορηγούµενα είδη θα προέρχονται από Ελληνικές Επιχειρήσεις. Η µεταφορά τους 
θα γίνεται µε µεταφορικά µέσα καθαρά και απολυµασµένα. Σε όλες τις συσκευασίες 
τροφίµων θα πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης, η οποία θα πρέπει να είναι 
πάνω από ένα χρόνο από την ηµεροµηνία παράδοσής τους, ανάλογα συνολικό χρόνο 
ζωής του προϊόντος. Ακόµα, όλα τα προς προµήθεια είδη θα πρέπει να είναι ευρέως 
διαδεδοµένα στην Ελληνική αγορά, αναγνωρίσιµα και δοκιµασµένα από το ευρύ 
καταναλωτικό κοινό.  
 
Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται τµηµατικά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 
κατόπιν συνεννόησης µε την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, η του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ». 
 
Ο προµηθευτής υποχρεούται, εφόσον τα προϊόντα κατά την παράδοση δεν καλύπτουν 
τους ανωτέρω όρους (π.χ. συσκευασία διαρρηγµένη, µικρός χρόνος ανάλωσης, 
κ.λ.π.), να τα αντικαταστήσει µε υπόδειξη της υπηρεσίας άµεσα και χωρίς επιβάρυνση 
του ∆ήµου. Εννοείται πως την ίδια υποχρέωση (αντικατάσταση) διατηρεί ο 
προµηθευτής και για τα προϊόντα που η κατάστασή τους δεν είναι εµφανής  λόγω της 
συσκευασίας (π.χ. αλεύρι) και ευρεθούν αλλοιωµένα. Ενώ για κάθε παράβαση των 
συµβατικών αλλά και υγειονοµικών υποχρεώσεων του προµηθευτή, ο ∆ήµος διατηρεί 
ακέραιο το δικαίωµα της περαιτέρω κατά νόµο αξίωσης αποζηµίωσης (θετικής και 
αποθετικής) αλλά και της ποινικής τους δίωξης και τιµωρίας. 
 
 

 

 

Η Συντάκτης  Ο Αντιδήµαρχος  
Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & 

Αθλητισµού 

   

Ανδριανή Μιράντα  
Μπακαφούκα  

 Βασίλειος Κοµκοτός 
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2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 • ΤΡΟΦΙΜΑ 
 
Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν πλήρεις 
και σαφείς περιγραφές των ειδών τους (π.χ. συσκευασία, βάρος, ονοµασία 
προϊόντος, κ.λ.π.) µε γνώµονα ότι πρόκειται για ανοικτό διαγωνισµό τα είδη θα 
πρέπει να παραδίδονται έτοιµα προς χρήση χωρίς απόβαρο µε κριτήριο 
κατοχύρωσης τη χαµηλότερη τιµή,  ή τη µεγαλύτερη έκπτωση, στη µέση τιµή 
λιανικής πώλησης του ∆ελτίου Πιστοποίησης Τιµών της Περιφέρειας Αττικής (κατά 
περίπτωση) . 
 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

Το ελαιόλαδο θα πρέπει να παράγεται και να 
συσκευάζεται στην Ελλάδα να αναγράφει «εξαιρετικά 
παρθένο» µε οξύτητα 0-1, που λαµβάνεται µηχανικά 
µε έκθλιψη των ελαίων, χωρίς καµία άλλη επεξεργασία 
ως ορίζει το άρθρο 71 του κώδικα τροφίµων και 
ποτών  (Κ.Τ.Π.) σε συσκευασία φιάλης 1lt. Ακόµα θα 
πρέπει να παρέχεται βεβαίωση ασφάλειας και 
ποιότητας του προϊόντος.   

2 ΑΛΕΥΡΙ Το αλεύρι θα πρέπει να είναι προϊόν σίτου για όλες τις 
χρήσεις. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην 
Ελλάδα σε χάρτινη συσκευασία του ενός κιλού. Να 
µην είναι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο, να µην 
παρουσιάζει καµία οσµή και γενικά να συµµορφώνεται 
µε τα όσα ορίζει το άρθρο 104 του Κ.Τ.Π. 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ & 
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 
ΜΕΤΡΙΟ) 

Τα ζυµαρικά θα πρέπει να είναι από 100% σιµιγδάλι, 
πλούσια σε γλουτένη και νερό ξηραινόµενα εντός 
ειδικών θαλάµων µε ελαφρά θέρµανση και σε υγιεινές 
συνθήκες. να µην παρουσιάζουν οποιαδήποτε οσµή 
και να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 500γρ. και 
χώρα παρασκευής τους η Ελλάδα σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζει το άρθρο 115 του Κ.Τ.Π..  

4 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

Το ρύζι θα πρέπει να είναι πλήρως επεξεργασµένο, να 
µην έχει θραύσµατα κόκκων σε ποσοστό ανώτερο του 



5%, από τα οποία θραύσµατα µεγέθους κατώτερου 
του µισού ακεραίου κόκκου µέχρι 3% κατά βάρος. Να 
είναι λευκού χρώµατος φυσικού της ποικιλίας και να 
µην περιέχει κόκκους κίτρινους ή άλλων αποχρώσεων 
σε αναλογία ανώτερη του 0,5%. Να µην περιέχει 
υγρασία ανώτερη του 15-16%. Κάθε ποικιλία ρυζιού 
πρέπει να διατίθεται στη κατανάλωση αυτούσια. 
Να µην παρουσιάζει καµία οσµή, να µην περιέχει 
υγρασία και να είναι σε αεροστεγή συσκευασία των 
500γρ. Επί της συσκευασίας θα πρέπει να 
αναγράφεται η ένδειξη «Α’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» σύµφωνα µε 
τα όσα ορίζει το άρθρο 101 του Κ.Τ.Π... 

5 ΌΣΠΡΙΑ (ΦΑΚΕΣ, 
ΦΑΣΟΛΙΑ, 
ΡΕΒΙΘΙΑ) 

Τα όσπρια θα πρέπει να παράγονται στην Ελλάδα, να 
είναι Α΄ ποιότητας και να πληρούν τους εξής όρους 
σύµφωνα µε το άρθρο 121 του Κ.Τ.Π.: 
 α)  υγρασία και οι πηκτικές ουσίες στους 105 
βαθµούς C δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 
14%.   
β) πρέπει να είναι ώριµα, φυσιολογικού χρώµατος, 
στιλπνά και να µην είναι συρρικνωµένα, απαλλαγµένα  
πρακτικά κάθε ξένης πρόσµιξης διαφόρων καρπών, 
χωµάτων, ξυλαριών, ζιζανίων, κόκκων δηµητριακών, 
κλπ.  
γ) απαγορεύεται η προσθήκη κάθε ανόργανης ή 
οργανικής ουσίας. ∆εν επιτρέπεται να περιέχουν 
κόκκους που έχουν προσβληθεί από ακάραια σε 
ποσοστό άνω  του 5%  
δ) κατά το βράσιµο µε νερό πρέπει να παρουσιάζουν 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες. 
Τέλος θα πρέπει να είναι συσκευασµένα σε αεροστεγή 
συσκευασία των 500γρ. 

6 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ 
ΣΙΤΟΥ 

Οι φρυγανιές να είναι σίτου, άριστης ποιότητα, 
τυποποιηµένες σε κατάλληλη πλαστική και αεροστεγή 
συσκευασία 500γρ. Πρέπει να προέρχονται από 
κανονικά παρασκευασµένο άρτο και να µην περιέχουν 
πρόσθετες χρωστικές ουσίες σύµφωνα µε τα όσα 
ορίζει το άρθρο 113 του Κ.Τ.Π.. 

7 ΖΑΧΑΡΗ Η ζάχαρη θα πρέπει να είναι λευκή, ψιλή κρυσταλλική, 
φυσικό προϊόν, σε χάρτινη συσκευασία του ενός κιλού 
και γενικά να συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται στο 
άρθρο 64 του Κ.Τ.Π. 

8 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 
ΑΠΛΑ ΚΑΙ  
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ  

Τα δηµητριακά θα είναι σιτάρι ολικής αλέσεως, µε και 
χωρίς σοκολάτα, να έχουν περιεκτικότητα σε ίνες άνω 
του 15% και να µην παρουσιάζουν καµία οσµή και 
υγρασία. Θα πρέπει να είναι πλαστική αεροστεγή 
σακούλα συσκευασµένη σε χάρτινη συσκευασία των 
375γρ. και γενικά να συµµορφώνονται µε τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 103 του Κ.Τ.Π. 

9 ΧΥΜΟΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ  

Θα πρέπει να είναι «ελαφρά συµπυκνωµένος χυµός 
ντοµάτας» να έχει δηλαδή υποστεί ελαφρά 
συµπύκνωση ώστε τα στερεά συστατικά που 



προέρχονται από το χυµό να είναι τουλάχιστον 6%, σε 
χάρτινη συσκευασία (Τetra Pak) των 500γρ. και να 
µην περιέχει συντηρητικά και γενικά να 
συµµορφώνονται µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 124 
του Κ.Τ.Π..  

10 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ Θα πρέπει να είναι συµπυκνωµένο αγελαδινό γάλα, 
ελάχιστου λίπους 7,5% και σε ολικά στερεό υπόλειµµα  
γάλακτος τουλάχιστον  25%, άριστης ποιότητας, 
χωρίς συντηρητικά, συσκευασµένο σε µεταλλικό κουτί 
των 410γρ. και γενικά να συµµορφώνεται µε τα όσα 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι του άρθρου 80α του Κ.Τ.Π. 

11 ΑΛΑΤΙ Το αλάτι να είναι κλασικό φυσικό ιωδιούχο για 
µαγείρεµα  λευκού χρώµατος, να αναφέρεται το 
ποσοστό πρόσθετου ιωδιούχου καλίου και η υγρασία 
του να µην υπερβαίνει το 1% σε φιάλη των 500γρ. Ή 
750γρ. στην οποία να αναγράφεται µε µεγάλα 
γράµµατα «ΙΩ∆ΙΟΥΧΟ ΑΛΑΤΙ» και γενικά να 
συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 38 του 
Κ.Τ.Π. 

12 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ σε συσκευασία 5 λίτρων  
 

13 ΤΥΡΙΑ  Τα σκληρά τυριά  ( κεφαλοτύρι – κεφαλογραβιέρα – 
ρεγγάτο)  να είναι Α΄ ποιότητας, ελληνικής 
παραγωγής µε υγρασία µικρότερη του 40%. Τυρί φέτα 
Α΄ ποιότητας, ελληνική, από πρόβειο ή κατσικίσιο 
µείγµα γάλακτος, να αναγράφεται ρητά στη 
συσκευασία το όνοµα «φέτα». Τα προµηθευόµενα 
τυριά (φέτα – κασέρι – κεφαλοτύρι – κεφαλογραβιέρα 
– ρεγγάτο)  διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 
του Κ.Τ.Π. 

14 ΜΕΛΙ Η συγκοµιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα 
και αυτό να αναγράφεται σαφώς στη συσκευασία. Να 
είναι αγνό χωρίς αναµίξεις  άλλης γλυκαντικής  ύλης ή 
ουσίας, σε κουτιά µεταλλικά ή γυάλινα βάζα 1000 
γραµµαρίων και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
67 το Κ.Τ.Π. 

15  ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α Σε συσκευασία 500 γραµµαρίων επιλογής ειδών 
φρούτων όπως ορίζει το άρθρο 131 Κ.Τ.Π. µε 
ηµεροµηνία λήξης. Σηµείωση: ο δήµος διατηρεί το 
δικαίωµα επιλογής συγκεκριµένων γεύσεων σε 
συνεργασία µε τον ανάδοχο. 

16 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ Θα είναι Α΄ ποιότητας και σύµφωνα µε τους όρους του     
άρθρου 133 του Κ.Τ.Π. που θα αναφέρονται στην 
κατηγορία κοµπόστα – ροδάκινο ή αχλάδι ή άλλο 
φρούτο σε µεταλλικό κιτίο µικτού βάρους 1 κιλό. 

17 ΓΙΑΟΥΡΤΙ Γιαούρτι πλήρες σε συσκευασία 200 γραµµαρίων έως 
6% λιπαρά αγελάδας, σύµφωνα µε το άρθρο 82 του 
Κ.Τ.Π. ή συσκευασία 1 κιλού. 

18 ΜΑΡΓΑΡΙΝΙ Α΄ ποιότητας σε συσκευασία πλαστικού κυπέλλου 
σύµφωνα µε το άρθρο 78 του  Κ.Τ.Π. 

19   ΞΥ∆Ι Η οξύτητα του προσφεροµένου ξυδιού, τυποποιηµένο 



σε πλαστική φιάλη 400 γραµµαρίων, πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 6% µε οξικό οξύ σύµφωνα µε το άρθρο 
39 του Κ.Τ.Π. 

20 ΜΠΙΣΚΟΤΑ Σε συσκευασία των 250 γραµµαρίων µε ηµεροµηνία 
λήξης, παρασκευασµένα από βούτυρο, χωρίς 
προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, µε αβλαβείς 
αρωµατικές ουσίες επιτρέπεται η τεχνική χρώση µε τις 
επιτρεπόµενες φυσικές χρωστικές (Παρ 5 άρθρο 131 
του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρµόζονται οι όροι του άρθρου 
142 του Κ.Τ.Π. 

21 ΑΥΓΑ Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι αυγά ηµέρας Α΄ 
ποιότητας και να αναγράφεται η ηµεροµηνία 
παραγωγής τους πάνω σε κάθε αυγό, να παραδίδονται 
από τον προµηθευτή σε συσκευασία µε ατοµικά 
χωρίσµατα. 

22 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ 

Σε συσκευασία 1 λίτρου από εσπεριδοειδή και άλλα 
φρούτα που πληρούν όλους τους όρους των άρθρων 
126 και 127 του Κ.Τ.Π. 

23 ΖΑΜΠΟΝ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ 

Καπνιστό, Α΄ ποιότητας. 

24 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

(Φασολάκια, αρακάς Κ.Λ.Π.) σε αεροστεγή συσκευασία 
του 1 κιλού. 

25 ΚΑΚΑΟ ∆ιαλυτό τύπου Ολλανδίας σε συσκευασία χάρτινου 
κουτιού των 125 γραµµαρίων 

26 ΛΟΙΠΑ Για τα λοιπά είδη διατροφής (µπαχαρικά κλπ.) ισχύουν 
οι διατάξεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 

 
ΙΙ. ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ 

 
Τα χορηγούµενα φρέσκα φρούτα, επί το πλείστον φρούτα εποχής, και τα 
λαχανικά πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, µε αναγραφόµενη τη ποιότητας επί του 
δελτίου αποστολής. Να είναι  πρόσφατης συλλογής, ακέραια υγιή και ειδικότερα 
χωρίς ίχνη προσβολών από έντοµα ή άλλα παράσιτα και ασθένειες χωρίς 
µώλωπες, αλλοιώσεις καθώς και ζηµιές από παγετό, στο κατάλληλο στάδιο 
ωρίµανσης, έτοιµα για κατανάλωση. Επίσης πρέπει να είναι καθαρά απαλλαγµένα 
από χώµα και ορατά ίχνη λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. Να έχουν ωριµότητα 
που να επιτρέπει αντοχή σε µεταφορά και µεταχείριση και να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της καταναλώσεως. Να µην εµφανίζουν αλλοίωση της σύστασής του και 
των οργανοληπτικών τους χαρακτήρων. Να διατίθενται κατά είδος και ποιότητα, 
χωρίς αναµείξεις διάφορων ποιοτήτων, ανεξάρτητα ποικιλίας. Να µην έχουν 
υγρασία µεγαλύτερη από το επιτρεπόµενο όριο, να συµµορφώνονται όπως ορίζει 
το άρθρο 119 του Κ.Τ.Π. και να παραδίδονται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις. 
 

ΙΙ. ΕΙ∆Η ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ 
 

Να είναι κατεψυγµένα Α΄ ποιότητας καλά διατηρηµένα κατευθείαν βγαλµένα από 
τα ψυγεία ώστε να µην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να µην έχουν αλλοιώσεις στην 
όψη, οσµή και στο χρώµα.  Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% 
του αρχικού βάρους. Ο τεµαχισµός και η συσκευασία να έχει γίνει σε 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριµένο αριθµό λειτουργίας. Τα παραπάνω 



πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος . Επίσης πάνω στα πακέτα 
πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία και ο τόπος αλίευσης (FAO) καθώς και η 
ηµεροµηνία λήξης του προϊόντος. Να είναι όσο το δυνατόν ισοµεγέθη κοµµάτια 
απαλλαγµένα από κεφάλια, µεγάλα λέπια και πτερύγια. 
 

ΙΙΙ. ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 
 
Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες του ενός ή µισού κιλού παρασκευασµένες από 
σιτάρι, που να έχουν ψηθεί την ίδια ηµέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον 
προµηθευτή να γίνεται µε το προϊόν µέσα σε χάρτινες σακούλες.  
 
Όλα τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, σύµφωνα µε όσα 
ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του Ν.Π., χωρίς ο προµηθευτής να 
µπορεί να επικαλεστεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την 
ποιότητα και να εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας όπως 
ισχύουν. 
 
Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών θα ισχύουν 
οι εκάστοτε αγορανοµικές, κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 

IV. ΚΡΕΑΤΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
 

Κρέας µοσχαρίσιο-χοιρινό 
Το κρέας να είναι πρώτης ποιότητας  από ζώο νεαρής ηλικίας  το οποίο θα 
βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώµατος για το µοσχάρι 
άσπρου για το χοιρινό, χωρίς οσµή και αίµατα, η ποσότητά του θα ανήκει 
στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο, αν πρόκειται για µικρό και όχι από 
κοµµάτια διαφόρων ζώων. 
Να είναι κρέας νωπό, άπαχο από το µπούτι του ζώου κατάλληλο να 
τεµαχιστεί για κιµά 
Το κρέας σε µορφή κιµά πρέπει να κόπτεται ενώπιον υπαλλήλων του Ν.Π. 
Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.∆. 203/98 του 
HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί µεταφοράς τροφίµων  
Η ηλικία του ζώου να µην υπερβαίνει τους 15 µήνες. 
Πολύ µεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος θα επιδεικνύεται η 
ταυτότητα του ζώου (χώρα προέλευσης, χώρα σφαγής, σφραγίδα) και 
γενικά να ανταποκρίνεται σε ότι νοµοθεσία ορίζει, αγορανοµικές διατάξεις, 
κτηνιατρική νοµοθεσία κλπ. Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση ποιότητας 
και προέλευσης ζητηθεί θα πρέπει να κατατίθεται. 

   2.     Πουλερικά 
Τα υπό προµήθεια νωπά πουλερικά πρέπει να έχουν επαρκή θρέψη, να 
έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας, σε εγκεκριµένα και 
νόµιµα λειτουργούντα, πτηνοσφαγεία, να έχουν αναπτυγµένο µυϊκό 
σύστηµα µε δέρµα λείο και µαλακό, την υπόφυση του στέρνου µαλακή και 
εύκαµπτη και να έχουν τραφεί µε κατάλληλη τροφή. 
∆εν πρέπει να αναδίδουν κακοσµία, να είναι απαλλαγµένα από αλλοιώσεις, 
κακώσεις, εκδορές, να φέρουν σφραγίδα του πτηνοτροφείου και να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταλληλότητας του κτηνιάτρου του 
πτηνοσφαγείου. Τα κοτόπουλα πρέπει να είναι τύπου 70% η 65%, πρέπει 
να έχουν υποστεί πλήρη αποπτύλωση και απαντέρωση , το βάρος τους να 
είναι 1200-1400 γρ. και γενικά να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίµων 
ισχύουσες διατάξεις. Τα πουλερικά πρέπει να διατίθενται ολόκληρα η 



τεµαχισµένα , (ανάλογα µε την παραγγελία των Τµηµάτων) και η 
παραγγελία πρέπει να δίνεται 48 ώρες πριν. Ο τεµαχισµός του κοτόπουλου 
πρέπει να γίνεται σε εγκεκριµένο εργαστήριο τεµαχισµού. 
Αν το πτηνοσφαγείο η η εγκατάσταση τεµαχισµού είναι εκτός νόµου πρέπει 
να συνοδεύονται από κτηνιατρικό υγειονοµικό πιστοποιητικό.  
 

   3.     Αµνοερίφια 
Τα κρέατα θα είναι νωπά (εγχώρια), πρώτης ποιότητας, υγιεινά φρέσκα, θα 
φέρουν ανάλογο λίπος, θα έχουν υποστεί κτηνιατρικό έλεγχο σύµφωνα µε 
τις ισχύουσες διατάξεις και θα παραδίδονται κατά συγκεκριµένα τεµάχια 
σύµφωνα µε τις παραγγελίες. 
Το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώο σφαγµένο σε σφαγεία που 
λειτουργούν νόµιµα, 48 ώρες πριν και µέχρι έξι (6) ηµέρες, να έχει υποστεί 
κτηνιατρικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόµενες σφραγίδες του 
κτηνιατρικού-υγειονοµικού ελέγχου. 
Η µεταφορά των κρεάτων θα γίνεται κάτω από υγιεινές συνθήκες και µε 
µεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τη σχετική άδεια της Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας. 
Το σφάγιο πρέπει να είναι διαµορφωµένο σε καθαρό κρέας δηλ. χωρίς 
κεφάλι, άκρα, σπλάχνα και ενδοπυελικό λίπος, όπως καθορίζεται από τις 
ισχύουσες Αγορανοµικές διατάξεις και να ανταποκρίνεται ακριβώς ως προς 
την κατηγορία και το είδος του ζώου (ενιαίο σφάγιο, ηµιµόριο, 4/µόριο) στα 
αναγραφόµενα στοιχεία στο δελτίο αποστολής ή στο τιµολόγιο.  
Τα κρέατα πρέπει να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη 
θρεπτική και φυσική κατάσταση µε εξωτερικό στρώµα λίπους 1-1,5 
εκατοστά. 

Οι προµηθευτές κρέατος στην προσφορά τους πρέπει να αναγράφουν τον τόπο 
κοπής και επεξεργασίας των κρεάτων, που θα είναι ελεγχόµενος από την 
Κτηνιατρική Υπηρεσία και θα έχει τις απαιτούµενες άδειες. 
 
Τα κρέατα και τα πουλερικά του κοινωνικού Παντοπωλείου θα διατίθενται στους 
ωφελούµενους κατά την περίοδο  Χριστούγεννων και Πάσχα.  
 

V. ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Τα προς προµήθεια είδη ατοµικής υγιεινής καθώς και τα είδη καθαριότητας θα 
πρέπει να έχουν αριθµό γνωστοποίησης από τον ΕΟΦ σύµφωνα µε τις σχετικές 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να περιέχουν ουσίες µε αντιφλεγµονώδη και 
υποαλλεργική δράση και να µην έχουν δοκιµαστεί σε ζώα. Να φέρουν µε α 
 
νεξίτηλους και ευδιάκριτους χαρακτήρες ενδείξεις όπως π.χ. όνοµα, εταιρική 
επωνυµία, διεύθυνση εκπροσώπου, χώρα προέλευσης κ.λ.π. Για την ασφάλεια του 
καταναλωτή κατά τη χρήση δεν θα πρέπει να καλύπτονται τα συστατικά µε 
αυτοκόλλητες ετικέτες. 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΣΑΠΟΥΝΙ Σαπούνι για όλο το σώµα, σε συσκευασία 
ενός τεµαχίου σε πλαστική ή χάρτινη 
συσκευασία, βάρους 100γρ. (διάφορα 
αρώµατα)  



2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΜΑΛΛΙΑ) 

Σαµπουάν για όλους τους τύπους µαλλιών σε 
συσκευασία 400ml (διάφορα αρώµατα) 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΡΟΛΟ (∆ΙΠΛΟ) 

Χαρτί υγείας, γκοφρέ, λείο, απαλό πλήρως 
απορροφητικό σε χάρτινη ή πλαστική 
συσκευασία των 115 γρ. 

4  ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚ
Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 
ΥΓΡΟ 

Το καθαριστικό για όλες τις επιφάνειες θα 
πρέπει να περιέχει ανιονικές 
επιφανοδραστικές ουσίες > 5%, µη ιονικές 
επιφανοδραστικές ουσίες και αποσκληρυντικό 
παράγοντα (ΝΤΑ). 

5  ΟΙΚΙΑΚΗ 
ΧΛΩΡΙΝΗ 

Η οικιακή χλωρίνη θα πρέπει να έχει άδεια 
από τον ΕΟΦ και να  περιέχει όχι λιγότερο 
από 5% υποχλωριώδες νάτριο (50.000ppm 
διαθέσιµου χλωρίου).. 

 
 

VΙ. ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
Τα προς προµήθεια είδη συσκευασίας είναι απαραίτητα για την διανοµή όλων των 
παραπάνω ειδών προς τους ωφελούµενους. 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  60cm Σακούλες πλαστικές από παρθένο υλικό µε 
πιέτα και  δύο λαβές βάρους 10γρ/τεµ. 

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
ΧΟΝ∆ΡΕΣ 

Σακούλες πλαστικές από χονδρό υλικό µε 
πιέτα και δύο λαβές βάρους 60γρ/τεµ. 

3 ΧΑΡΤΙ  ΚΡΑΦΤ Χαρτί κραφτ χοντρό ειδικό κατάλληλο για 
τρόφιµα διαστάσεων 33Χ17 και  βάρους 
13γρ/τεµ. 

4 ΧΑΡΤΙ  ΑΦΗΣ Χαρτί λεπτό ειδικό κατάλληλο για τρόφιµα 
διαστάσεων 35Χ50 και βάρους 5γρ/τεµ.  

 
 
 
 
 
 

 Συντάκτης  Ο Αντιδήµαρχος  
Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Πολιτισµού & 

Αθλητισµού 

 
 

  

Ανδριανή Μιράντα  
Μπακαφούκα  

 Βασίλειος Κοµκοτός 

 
 
 



 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
              ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 

            Άνοιξη, 
25/9/2014 

 

 
3. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΟΜΑ∆Α Α:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΤΡΟΦΙΜΑ (είδη παντοπωλείου) 

   
Α/Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΠΑΡΘΕΝΟ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

1λίτρο 2638 * * 

2 ΑΛΕΥΡΙ  1 κιλό 2638 1,05€ 2.770,00 

3 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο 6) 

500 γρ. 5276 0,60€ 3.166,00 

4 ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
(ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕΤΡΙΟ) 

500 γρ. 2638 0.50€ 1.319,00 

5 ΡΥΖΙ (ΤΥΠΟΥ 
ΚΑΡΟΛΙΝΑ) 

500 γρ. 2638 1,00€ 2.638,00 

6 ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 γρ. 2638 1,10€ 2.902,00 

7 ΦΑΣΟΛΙΑ ΜΕΤΡΙΑ 500γρ. 2638 1,60€ 4.221,00 

8 ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΤΟΥ 500 γρ. 2638 1,38€ 3.641,00 

9 ΖΑΧΑΡΗ 1 κιλό 2638 0.80€ 2.111,00 

10 ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ  ΑΠΛΑ 
ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

375 γρ. 2638 2,00€ 5.276,00 

11 ΧΥΜΟΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 500 γρ. 4220 0,50€ 2.110,00 

12 ΡΕΒΙΘΙΑ  500 γρ. 2638 1,20€ 3.166,00 

13 ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ 410 γρ. 5276 0,70€ 3.694,00 

14 ΑΛΑΤΙ 500 γρ. 2638 0,19€ 527,00 

                                                                                  
  ΣΥΝΟΛΟ: 49.412,00€ 

 
 
 



 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΝΩΠΑ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΦΡΕΣΚΑ  
ΦΡΟΥΤΑ 
ΕΠΟΧΗΣ 

1 κιλό 2280 * * 

2 ΜΑΝΑΒΙΚΗ 1 κιλό 2275 * * 

 

                                                                                                          
ΣΥΝΟΛΟ:6.760,50€ 

 
3η  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΡΕΑΤΑ-ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ   

1 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 1ΚΙΛΟ 569 * *  

2 ΚΡΕΑΣ 1 ΚΙΛΟ 569 * *  

 
  ΣΥΝΟΛΟ:7.087,00€ 

 
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΠΟΥΝΙ 100 γρ. 1119 1,00€ 1.119,00 

2 ΣΑΜΠΟΥΑΝ (ΓΙΑ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΛΛΙΑ) 

400 ml  1119 5,00€ 5.595,00 

3 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΛΟ 
(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΤΩΝ 12 
ΚΥΛΙΝ∆ΡΩΝ) 

115 γρ. ΤΟ 
ΚΑΘΕ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

1119 
ΠΑΚΕΤΑ ΤΩΝ 
12 ΡΟΛΛΩΝ 

3,94€             
4.409,00 

4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

1 ΛΙΤΡΟ 1119 1.50€ 1.679,00 

5 ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΛΩΡΙΝΗ 750ML 1119 1,25€ 1.399,00 

                                                                                                      
  ΣΥΝΟΛΟ: 14.201,00€ 

 
5. ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(ΜΕ Φ.Π.Α.) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΣΑΚΟΥΛΕΣ  60cm 1κιλό 46κιλά 3,00€ 138,00€ 

2 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΧΟΝ∆ΡΕΣ 1κιλό 234 κιλά 2,95€ 690.30€ 

3 ΧΑΡΤΙ  ΚΡΑΦΤ 1κιλό 98 κιλά 2,25€ 220,60€ 



4 ΧΑΡΤΙ  ΑΦΗΣ 1κιλό 103 κιλά 2,14€ 220,60€ 

 
ΣΥΝΟΛΟ:1.269,50€ 

 
 

Γενικό Σύνολο: 78.730,00€ 
 

Στις ανωτέρω τιµές συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α. 
 
Όλα τα παραπάνω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίµων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανοµικές 
– κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 
 
* Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  δεν αναφέρεται τιµή των συγκεκριµένων 
προϊόντων, για τα συγκεκριµένα τρόφιµα θα πρέπει οι συµµετέχοντες να 
δώσουν προσφορά σύµφωνη  µε την µέση λιανική τιµή πώλησης. 
 
 
ΟΜΑ∆Α B:  ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» 
 
1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  ΤΡΟΦΙΜΑ (είδη παντοπωλείου)  
 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και  πιθανόν να υπάρξουν αυξοµειώσεις 20 
έως 25% συν πλην, λόγω της διακύµανσης της δύναµης των παρόντων νηπίων και 
των εκάστοτε αναγκών των µελών των ΚΑΠΗ. 
 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίµων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανοµικές 
– κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 

 
ΕΙ∆Η  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :15000000-8 
 

 



 
 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΒΑΚΑΛΑΟΣ ΦΙΛ.Α/Κ Α/∆ * κιλό 220 8,64 1.900,80
ΠΕΡΚΑ ΦΙΛΕΤΟ * κιλό 750 9,22 6.915,00
ΑΥΓΑ ΩΟΣΚΟΠΙΜΕΝΑ 53-63 ΓΡ. * τεµάχιο 4500 ,23 1.035,00
ΑΥΓΑ ΠΡΑΛΙΝΑ 10 ΓΡ.  ΤΥΠ/ΝΑ ΚΙΛΟ 50 17,00 850,00
ΑΛΑΤΙ ΠΛ.ΦΙΑΛΗ  750 ΓΡ. τεµάχιο 180 1,20 216,00
ΑΛΕΥΡΙ ΜΠΛΕ 1000 ΓΡ. κιλό 75 1,05 78,75
ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ ΤΥΠ/ΝΟ κιλό 45 11,25 506,25
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ SOFT 250 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,12 560,00
ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 800 ΓΡ. τεµάχιο 25 4,20 105,00
ΓΑΛΑ  ΕΒΑΠΟΡΕ 410 ΓΡ.  ΠΛΗΡΕΣ τεµάχιο 3920 ,70 2.744,00

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  ΣΤΡΑΓΓΥΣΤΟ 1000 ΓΡ.  ΠΛΗΡΕΣ τεµάχιο 130 3,65 474,50
ΠΙΠΕΡΙ ΦΑΚ. ΤΡΙΜ.50 ΓΡ. τεµάχιο 40 1,08 43,20

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ



 
 

ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΑ 180 ΓΡ. τεµάχιο 28 ,80 22,40
ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΦΟΡΜΑΣ 700-740 ΓΡ.CAT τεµάχιο 25 2,00 50,00
ΖΑΧΑΡΗ Λ.ΨΙΛΗ 1000 ΓΡ. τεµάχιο 150 ,80 120,00
ΜΕΛΙ  ΚΟΥΤΙ 920 ΓΡ. τεµάχιο 100 12,50 1.250,00
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ-ΜΠΕΡ 225 ΓΡ. τεµάχιο 60 1,15 69,00
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΜΙΡΑΝΤΑ Ν16 250 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,25 625,00
ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ GELLO 1000 ΓΡ. τεµάχιο 60 6,20 372,00
ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ - Κ.ΒΑΝΙΛΙΑ τεµάχιο 150 2,24 336,00
CORN-FLAKES 500 ΓΡ. τεµάχιο 350 3,25 1.137,50

τεµάχιο 30 2,15 64,50
ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ 1000 ΓΡ. τεµάχιο 120 4,98 597,60
ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500 ΓΡ. τεµάχιο 100 ,80 80,00
ΚΑΚΑΟ  125 ΓΡ. τεµάχιο 7 1,40 9,80
ΦΕΤΑ  ΤΥΠ/ΝΗ κιλό 260 9,30 2.418,00
ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ ΦΟΡΜΑ κιλό 380 10,90 4.142,00
ΤΥΡΙ ΤΥΠΟΥ EDAM ΣΕ ΦΕΤΕΣ ΤΥΠ/ΝΟ κιλό 20 7,10 142,00

τεµάχιο 220 8,00 1.760,00
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ 1000 ML. τεµάχιο 660 * *
ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 700 ,50 350,00
ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ ΕΛ. 5000 ML. τεµάχιο 10 7,80 78,00
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΚΑΤΕΨ  1000 ΓΡ. τεµάχιο 20 5,45 109,00
ΑΡΑΚΑΣ  ΚΑΤΕΨ.ΠΑΚ.1000ΓΡ. τεµάχιο 260 2,60 676,00
ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 180 2,60 468,00
ΑΝΑΜΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 65 2,35 152,75
ΣΠΑΝΑΚΙ  ΚΑΤΕΨ.1000 ΓΡ. τεµάχιο 50 3,70 185,00
ΡΥΖΙ ΓΛΑΣΣΕ Σ. 500 ΓΡ. τεµάχιο 280 1,32 369,60
ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 500 ΓΡ.  τεµάχιο 60 1,00 60,00
ΡΥΖΙ ΜΠΟΝΕΤ 500 ΓΡ. τεµάχιο 280 1,50 420,00
ΦΑΣ.ΜΕΤΡΙΑ 500 ΓΡ. τεµάχιο 350 1,60 560,00
ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 550 1,10 605,00
ΡΙΓΑΝΗ  ΦΑΚ.50 ΓΡ. τεµάχιο 35 1,08 37,80
ΤΣΑΙ ΜΑΥΡΟ ΦΑΚ.20/ΤΕΜ. τεµάχιο 15 1,45 21,75

τεµάχιο 255 2,05 522,75
ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ 1500 ML. τεµάχιο 400 ,25 100,00

τεµάχιο 25 3,54 88,50
ΞΥ∆Ι ΦΙΑΛΗ 6ΒΑΘ.400 ΓΡ. τεµάχιο 200 ,60 120,00
ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 850 ML. τεµάχιο 200 1,50 300,00
ΠΕΛΤΕΣ 28-30% 410 ΓΡ. τεµάχιο 120 1,05 126,00
ΧΥΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡ ΚΟΚΤΕΗΛ 1000 ML. τεµάχιο 1000 1,10 1.100,00
ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 500 1,92 960,00
ΧΥΛOΠΙΤΑΚΙ 500 ΓΡ. τεµάχιο 250 1,95 487,50
ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ Μ.500 ΓΡ. τεµάχιο 235 ,50 117,50
ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  500 ΓΡ. τεµάχιο 500 ,48 240,00
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  Νο3 500 ΓΡ. τεµάχιο 75 1,05 78,75
ΠΕΠΟΝΑΚΙ 500 ΓΡ. τεµάχιο 80 ,96 76,80
MΑΚΑΡΟΝΙΑ Νο6 500ΓΡ. τεµάχιο 90 ,60 54,00

CAOTONIC 500 ΓΡ. ή Εναλλακτικά άλλο 
αντίστοιχο είδος 

ΤΥΡΙ ΣΚΛΗΡΟ ΤΥΠΟΥ REGATO ΤΡΙΜΜΕΝΟ 
ΤΥΠ/ΝΟ 1000 ΓΡ. 

ΜΑΡΜΕΛΑ∆Α  ΤΑΠΕΡ 400 ΓΡ. 
<70%ΦΡΟΥΤΑ

KYBOI ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ 24/TEM. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
ΓΕΥΣΕΙΣ



 
Στις παραπάνω τιµές  συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ  
 
* Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  δεν αναφέρεται τιµή των συγκεκριµένων 
προϊόντων, για τα συγκεκριµένα τρόφιµα θα πρέπει οι συµµετέχοντες να 
δώσουν προσφορά σύµφωνη  µε την µέση λιανική τιµή πώλησης. 
 
 
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΙ∆Η ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 

Οι παρακάτω  ποσότητες είναι ενδεικτικές και  πιθανόν να υπάρξουν αυξοµειώσεις 20 
έως 25% συν πλην, λόγω της διακύµανσης της δύναµης των παρόντων νηπίων και  
των εκάστοτε αναγκών των µελών των ΚΑΠΗ. 

 

Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίµων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανοµικές 
– κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 
ΕΙ∆Η  ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :15800000-6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στις παραπάνω τιµές  συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ  

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΑΡΤΟΣ κιλό 4000 2,40 9.600,00
ΤΣΟΥΡΕΚΙ κιλό 15 9,30 139,50
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ κιλό 25 11,80 295,00
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ κιλό 25 11,80 295,00
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 15 10,40 156,00
ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑΚΙΑ κιλό 15 10,40 156,00
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ κιλό 30 11,80 354,00
ΤΥΡΟΠΙΤΕΣ τεµάχιο 300 1,15 345,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.340,50

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΠΕΝΝΕΣ 500 ΓΡ. τεµάχιο 120 ,60 72,00
ΜΑΓΙΑ ΞΕΡΗ 8 ΓΡ. τεµάχιο 35 ,70 24,50
ΚΑΝΕΛΑ ΤΡΙΜ.  50 ΓΡ. τεµάχιο 25 ,57 14,25
ΚΑΝΕΛΑ ΞΥΛΟ 50 ΓΡ. τεµάχιο 25 ,77 19,25
ΜΟΣΧΟΚΑΡΥ∆Ο ΤΡΙΜ. 30 ΓΡ. τεµάχιο 14 ,89 12,46
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ 15 ΓΡ. τεµάχιο 10 ,56 5,60
ΛΕΜΟΝΙ ΑΡΤΥΜΑ 340 ΓΡ. τεµάχιο 35 ,34 11,90
ΒΟΥΤΥΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΑΖΟ 500 ΓΡ. τεµάχιο 14 6,53 91,42
ΦΥΛΛΟ  ΚΡΟΥΣΤΑΣ ΚΑΤΕΨ. 450 ΓΡ. τεµάχιο 28 2,85 79,80
ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΓΑΛ. ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΕΨ. 650 ΓΡ. τεµάχιο 45 6,54 294,30
ΜΠΕΪΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Φ. 20 ΓΡ. τεµάχιο 75 ,30 22,50
ΤΣΙΠΣ ΜΕ ΑΛΑΤΙ 250 ΓΡ. τεµάχιο 150 1,40 210,00
ΚΙΜΙΝΟ ΤΡΙΜΜΕΝΟ Φ. 50 ΓΡ. τεµάχιο 15 ,83 12,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 37.959,43



3η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: . ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ 
 

Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και  πιθανόν να υπάρξουν αυξοµειώσεις 20 
έως 25% συν πλην, λόγω της διακύµανσης της δύναµης των παρόντων νηπίων. 
 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίµων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανοµικές 
– κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 
 
ΕΙ∆Η ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :15110000-2  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν αναφέρεται τιµή των συγκεκριµένων 
προϊόντων, για τα συγκεκριµένα τρόφιµα θα πρέπει οι συµµετέχοντες να 
δώσουν προσφορά σύµφωνη  µε την µέση λιανική τιµή πώλησης. 
 
 
4η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ 

 
Οι παρακάτω ποσότητες είναι ενδεικτικές και  πιθανόν να υπάρξουν αυξοµειώσεις 20 
έως 25% συν πλην, λόγω της διακύµανσης της δύναµης των παρόντων νηπίων. 
 
Όλα τα παρακάτω είδη θα υπόκεινται στις διατάξεις του Κ.Τ.Π. (Κώδικας Τροφίµων και 
Ποτών) και ότι δεν προβλέπεται από τον Κ.Τ.Π. θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανοµικές 
– κτηνιατρικές και υγειονοµικές διατάξεις. 
 
 
ΕΙ∆Η ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV :15300000-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΚΙΛΟ 1.150 * *

ΚΙΛΟ 150 * *
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΝΩΠΟ ΚΙΛΟ 1.200 * *
ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΚΙΛΟ 70 * *

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.900,07

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΩΠΟΣ ΜΠΟΥΤΙ

ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ 
ΝΩΠΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

ΕΙ∆ΟΣ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ∆ΑΠΑΝΗ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ τεµάχιο 700 * *

τεµάχιο 60 * *
ΑΧΛΑ∆ΙΑ κιλό 1.300 * *
ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλό 200 * *
ΚΑΡΟΤΑ κιλό 300 * *
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ κιλό 450 * *
ΚΕΡΑΣΙΑ κιλό 60 * *
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλό 100 * *

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ

ΑΝΙΘΟΣ ∆ΕΜΑ 
450 ΓΡ.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Στον ενδεικτικό προϋπολογισµό  δεν αναφέρεται τιµή των συγκεκριµένων 
προϊόντων, για τα συγκεκριµένα τρόφιµα θα πρέπει οι συµµετέχοντες να 
δώσουν προσφορά σύµφωνη  µε την µέση λιανική τιµή πώλησης. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 79.100,00€ 
 
 
 
 

Η Συντάκτης  Ο Αντιδήµαρχος  
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισµού & Αθλητισµού 

   

Ανδριανή Μιράντα  
Μπακαφούκα  

 Βασίλειος Κοµκοτός 

 
 

κιλό 450 * *

κιλό 15 * *
ΛΑΧΑΝΟ κιλό 150 * *
ΛΕΜΟΝΙΑ κιλό 350 * *

τεµάχιο 90 * *
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ κιλό 350 * *
ΜΑΡΟΥΛΙ τεµάχιο 90 * *
ΜΗΛΑ κιλό 120 * *
ΜΠΑΝΑΝΕΣ κιλό 1.500 * *
ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλό 800 * *
ΠΑΤΑΤΕΣ κιλό 2.300 * *
ΠΕΠΟΝΙΑ κιλό 250 * *
ΠΙΠΕΡΙΕΣ κιλό 25 * *
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ κιλό 450 * *
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ κιλό 60 * *
ΣΕΛΙΝΟ κιλό 80 * *
ΣΚΟΡ∆Α τεµάχιο 100 * *
ΣΠΑΝΑΚΙ κιλό 60 * *

κιλό 60 * *
ΦΡΑΟΥΛΕΣ κιλό 130 * *
ΠΡΑΣΑ κιλό 10 * *
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλό 7 * *

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.900,00

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
ΞΕΡΑ

ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ

ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ 450 
ΓΡ.

ΦΑΣΟΛΙΑ 
ΦΡΕΣΚΑ



 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ : ΚΑΝΑΡΗ 3 
              ΤΚ 145 65 ΑΝΟΙΞΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑ  
ΤΗΛ : 213 2139819- Fax : 2108142421 

            Άνοιξη, 25/9/2014 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης 
 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια τροφίµων και ειδών διατροφής για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και το ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία, «Η ΕΣΤΙΑ»,  του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις 
 
Η διενέργεια του διαγωνισµού για την προµήθεια  διέπεται: 
 
α) από τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06. 
β) από τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)  
γ) το άρθρου 4 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 240/12-12-12) όπως 
κυρώθηκε µε το  Ν 4111/2013 
 
Άρθρο 3ο – Προσφορές  µειοδοτών 
 
Οι προσφορές πρέπει να  αναφέρουν: 
 

1. Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. 
2. Οι προσφορές των διαγωνιζόµενων θα πρέπει να αναφέρονται για όλα τα είδη 

και τις ποσότητες τις κάθε κατηγορίας ειδών τροφίµων. Προσφορές που θα 
κατατίθενται για µέρος ποσοτήτων ή ειδών ανά κατηγορία,  δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

3. Οι προσφορές θα αναγράφουν ανάλογα µε το είδος των τροφίµων την 
προσφερόµενη έκπτωση ως εξής: 

α) Ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, αυγά, κατεψυγµένα ψάρια, κατεψυγµένα λαχανικά, 
είδη κρεοπωλείου, ποσοστό έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή του είδους την ηµέρα 
παράδοσής του, σύµφωνα µε το δελτίο πιστοποίησης τιµών (∆.Π.Τ.)  της αρµόδιας 
υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
β) Είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο, (είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου), µε 
συµπλήρωση τιµολογίου.  



Προσφορά που δεν προκύπτει µε σαφήνεια το ποσοστό έκπτωσης ή δεν δίδεται ενιαίο 
ή κατά είδος ποσοστό έκπτωσης, για ολόκληρη την ποσότητα  την κάθε κατηγορίας 
ειδών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
 4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν προσφορά ξεχωριστά για κάθε 
κατηγορία  ειδών. 
 
Άρθρο 4ο – Τιµές προσφορών 
 
Οι οικονοµικές προσφορές των υποψηφίων προµηθευτών , οι οποίοι θα αναλάβουν 
τελικά την παρούσα προµήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της σχετικής 
σύµβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση ή η προσφερόµενη 
τιµή θα παραµένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύµβαση για την παρούσα 
προµήθεια. 
 
Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προµηθευτή θα απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη και αντίθεση στους όρους της αντίστοιχης σύµβασης. Σηµειώνεται εδώ ότι 
σε κάθε υποψήφιο προµηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισµού προσφοράς, το, 
το οποίο ο υποψήφιος προµηθευτής θα µπορεί  προαιρετικά να συµπληρώνει, αν 
κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονοµικής προσφοράς του. 
 
Άρθρο 5ο - Κριτήρια αξιολόγησης 

 
α) Ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, αυγά, κατεψυγµένα ψάρια, κατεψυγµένα λαχανικά, 
είδη κρεοπωλείου, το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή του 
είδους την ηµέρα παράδοσής του, σύµφωνα µε το δελτίο πιστοποίησης τιµών (∆.Π.Τ.)  
της αρµόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
 
 β) Είδη µε ελεύθερη τιµή στο εµπόριο (είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου) 
χαµηλότερη τιµή µονάδος ανά είδος και σταθερή για όλη την διάρκεια της σύµβασης. 
 
Άρθρο 6ο  – Συµβατικά Στοιχεία 
 

1. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
2. Ενδεικτικός προϋπολογισµός - Προµέτρηση 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων  
4. Προϋπολογισµός προσφορά 

 
Άρθρο 7ο   - Ανακοίνωση αποτελέσµατος – Σύµβαση 
 
Ο/οι  ανάδοχος/οι , µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την 
ανακοίνωση του αποτελέσµατος στους συµµετέχοντες,  υποχρεούται να προσέλθει 
στην έδρα του ∆ήµου ∆ιονύσου ή του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ» (Ανεµώνης 1 – Αγ. 
Στέφανος), το αργότερο µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερών από την παραλαβή του 
εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή των αντίστοιχων 
συµβάσεων, προσκοµίζοντας και την/ τις εγγυητική/ ες  επιστολή/ες  καλής εκτέλεσης.  
Άρθρο 8ο  - Φόροι, τέλη, κρατήσεις – τρόπος πληρωµής 
 
Τον προµηθευτή βαρύνει κράτηση 4% για φόρο εισοδήµατος, 1,50% για ΤΑ∆ΚΥ - 
ΤΕΑ∆Υ και 0,50% για ΤΑ∆ΚΥ – ΤΠ∆Υ και 0,10% υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης  αρχής 
δηµοσίων  συµβάσεων. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το  νοµικό πρόσωπο. 
 



Η πληρωµή της αξίας των προµηθευοµένων ειδών θα γίνεται µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος, ύστερα από την υποβολή των ανάλογων τιµολογίων, του 
δελτίου πιστοποίησης τιµών και της σύνταξης του πρωτοκόλλου παραλαβής από την 
αρµόδια επιτροπή.  
 
Άρθρο 9ο  -  Μεταφορά, παράδοση και παραλαβή 
 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών θα γίνει τµηµατικά, σύµφωνα µε τις ανάγκες  των 
δοµών του νοµικού προσώπου. 

 
Καθένας από τους µειοδότες οφείλει να προµηθεύει τις δοµές του Ν.Π.∆.∆ µέσα σε 
ορισµένη προθεσµία τα τρόφιµα που θα παραγγέλνονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες  
και να τα παραδίδει σε χώρους που θα του υποδείξει και σε ώρες που θα καθορίζονται 
κάθε φορά. 

 
Τα έξοδα µεταφοράς των ειδών µέχρι τις δοµές του Ν.Π.∆.∆. θα επιβαρύνουν τον 
προµηθευτή, τα είδη θα καταµετρούνται ή  θα ζυγίζονται στον ζυγό του Ν.Π.∆.∆ 
.(ανάλογα µε το είδος των τροφίµων) ,  ενώπιον του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου 
από αυτόν προσώπου. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά και απολυµασµένα 
µέσα του προµηθευτή. 
Η διαδικασία παραλαβής των ανωτέρω προϊόντων θα γίνει µε µακροσκοπικό έλεγχο 
και πρακτική δοκιµασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3 του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
 
Όταν η Αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή 
την προέλευση του  παραδιδόµενου είδους τροφίµου ,  από τον προµηθευτή και σε  
περίπτωση που αυτός αµφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η επιτροπή έχει 
την δυνατότητα να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγµα και να το στείλει απευθείας στα 
αρµόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωµάτευση. 
 
Τα έξοδα δειγµατοληψίας και πραγµατογνωµοσύνης θα βαρύνουν πάντοτε και 
κάθε φορά τον προµηθευτή. 
 
Η λήψη και η εξέταση των δειγµάτων θα γίνεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων 
και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα «περί δειγµατοληψίας» άρθρα της αρ. 1100/87 
Υπουργικής Απόφασης (Κώδικας Τροφίµων και Ποτών) ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111 έως 
114) ή σε περίπτωση χηµικού ή µικροβιολογικού ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα 
οριζόµενα στις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις. Οι  εργαστηριακοί έλεγχοι 
περιλαµβάνουν το χηµικό, το µικροβιολογικό, τον παρασιτολογικό, τον τοξικολογικό 
και γενικά κάθε εργαστηριακό έλεγχο. 
Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου οι Επιτροπές Παραλαβής 
στέλνουν απ' ευθείας τα δείγµατα στα αρµόδια εργαστήρια ή καλούν τις αρµόδιες 
Υπηρεσίες, οι οποίες ελέγχουν µακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν στη λήψη 
δείγµατος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
 
Όταν διενεργείται δειγµατοληψία, κατά την παραλαβή του είδους είναι απαραίτητη η 
παρουσία του προµηθευτή ή εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου αυτού, ο οποίος θα 
υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγµατοληψίας. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής 
ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο  
δειγµατοληψίας, η Επιτροπή σηµειώνει την απουσία ή την άρνηση και διενεργεί 
κανονικά τη δειγµατοληψία. 



 
Σηµειώνεται ότι αν ζητηθεί παραδίδεται και στον προµηθευτή όµοιο δείγµα, επίσηµα  
σφραγισµένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγµατοληψίας.  

 
Εφόσον  τα προς προµήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύµβασης ή 
εµφανίζουν ελαττώµατα, ο/οι ανάδοχος/οι είναι υποχρεωµένος/οι να τα 
αποκαταστήσουν  σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

 
Άρθρο 10ο – Χρονική ∆ιάρκεια 
 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης είναι ενός έτους, αρχής γενοµένης από την 
υπογραφή της, ή µέχρι εξαντλήσεως του συµβατικού αντικείµενου. Στο σηµείο αυτό 
σηµειώνεται πως τα είδη και οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και µπορούν να 
µεταβάλλονται σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν για τη σίτιση,   τόσο τω 
ωφελούµενου του κοινωνικού παντοπωλείου, όσο και η κάλυψη αναγκών των παιδιών 
που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθµούς. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει 
την όποια διαφοροποίηση προσφέροντας  ανάλογη έκπτωση  και για τα επιπρόσθετα 
είδη.   
 
Άρθρο 11ο -  Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που τυχόν εµφανισθούν κατά την εφαρµογή της σύµβασης, επιλύονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

Η Συντάκτης  Ο Αντιδήµαρχος  
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισµού & Αθλητισµού 

   

Ανδριανή Μιράντα  
Μπακαφούκα  

 Βασίλειος Κοµκοτός 

 
 
 
 
 


